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 إعالن بيع 

   2022 لضىت03ػلب عروض عذد 
 

ت في عذد  ـٍى
ّ
  علار 11الت

ر ووباملركس العمراوي الشمالي ملرس ىوا  وبالبحر ألازرقI بظـاؾ البحيرة كائىت حٍر
ّ
اهت وباللىؼاوي - وبرواد جىوط- بالحـصّيت وبحي الت أٍر

 (مضتللت أكضاغ)  صىصت–  صىصتوبحمام
 

 :عطائيا في للخفويذ ، شغكت على ملك الّضولت زاطعت ألخكام اللاهون الخووس ي، إلاعالن عن ػلب عغوض"كمغث علاعيت"حعتزم شغكت 

  البحيرةؾكائىت بظـا أراض ي 03عذد I اهت- وبرواد جىوط-بالبحر ألازرق و  :أٍر

راجيب العمراهّيت
ّ
 الّرصم العلاري  الىصف/املىكع املضاحت الت

إصم 

 العلار
 اللضؽ

جلؿيم املىؼلت الشماليت الغغبيت لظفاف 

"الخليج"جلؿيم -  بدحرة جووـ  

05.06.00ملضم عذد   

" جلؿيم  B"  

Secteur NL-  Sous Secteur NL2 

 مىؼلت خظراء مجهسة خاصت 

 ومـتىحت للعمىم

راث كثاؿت بىاء طعيـت ومخصصت 

 ليشاػاث جرؿيهيت 

  م4,5: العلى ألاكص ى

 طاعر  ؾخغالال و ؾخعماال العلاعر 

=CUF=0,1 (10% de la surface du lot) 

COS  

 2 م 634 2

 

ل مباشغة على
ّ
البدحرة،   يؼ

ويفخذ على ههج بدحرة لور 

وـ وطفاف بدحرة والك 

 ،Iؤوار،طفاف البدحرة

وباللغر من مإوى للؿياعاث 

على بعض صكائم من جووـ 

 2العاصمت وطفاف البدحرة 

 I الىرد  جىوط147930

 UAa2صكً ؿردي مسدوج 

  (R+2)مترا12  عجفاع 

ومع إمكاهّيت برمجت عملياث جماعّيت ػبم 

راجيب العمراهّيت 
ّ
الشروغ املظبىػت بالت

 للمىؼلت

( 3)،طاعر البىاء(5,0)وؿبت إشغاال ألاعض 

 (R+6) مترا 25،إلاعجفاع 

 2 م400 8

شاعع البدغ ألابيع 

 املخوّؾؽ، بغواص

يؼل مباشغة على الشاػئ 

وعلى بعض صكائم من املىؼلت 

الؿياخيت بلمغث وباللغر 

 "جووـ بار"من املغفإ املالي 

اهت12756  رواد  أٍر

 الشاػئ
II 

 UAa1مخصصت للضكً الـردي مىؼلت 

وجسء منها مخصص لؼركاث مبرمجت 

وارجـاكاث لبعع التجهيزاث العمىميت 

 املىجىدة

ورلك جبعا ملثال التهيئت العمراهيت املصادق 

2م 25 000 

بن الجّؼاع البدغ ألاػعق إههج 

باللغر من املغكب الخجاعر 

وعلى بعض صكائم "  اعفوع "

 من مضيىتي املغس ى وكغػاج

 III الضعادة  جىوط126040



 49عليه بلرار رئيط بلذًت املرس ي عذد 

خ    2020 دٌضمبر 09بتاٍر

 

  صىصت-  صىصتوبحمامجىوط –  بضيذي داود املرس ى كائىتؿيال  (02)عذد             : 

املضاحت 

 املؼؼاة

مضاحت 

 ألارض
 الّرصم العلاري  العىىان/ املىكع املكىهاث/ الىصف

إصم 

 العلار
 اللضؽ

 خوالي

2 م697   

 خوالي

2م 984 
 

 جخكون من ػابم فيال 

(  2 م311خوالي )ؤعض ي 

خوالي  )وػابم الحضيلت 

وػابم ؤوال حؼئي  ( 2 م308

ومؿكن ( 2م44خوالي  )

 2 م34خوالي )للحاعؽ 

مهيئت خضيلت و

 ( 2م639)خوالي

  ههج ابن شغف 10فيال عضص 

 خمام ؾوؾت 

 خظو الؼغيم 

GP1 

وعلى بعض صكائم من املىؼلت 

 الؿياخيت بدمام ؾوؾت

  صىصت 9549

 (2 م140) 

  صىصت 9750

 (2 م530 )

  صىصت13667

 (وؿب غحر مدّضصة)

  صىصت15936

 (2 م59 ) 

  صىصت84904

  (2 م135 ) 

 IV إلهام

 حىالي

2 م86   
2 م352  

 S+2فيال طاث ػابم ؤعض ي 

( 2م  266خوالي )وخضيلت 

ػغيم جفخذ مباشغة على 

جووـ املغس ى 

على خافت ػغيم املغس ى 

ؾيضر صاوص كبالت املغكب 

"   اعفوع "الخجاعر 

على بعض صكائم من مضيىتي 

املغس ى وؾيضر بوؾعيض 

 V 3دار الخير   جىوط40242

 

  ر ، باملركس العمراوي الشمالي، بالحـصيت  شلم كائىت05عذد   :صىصت- وباللىؼاوي جىوط- وبحي التحٍر

مىطىع املضاحت 

ت  التـٍى
 اللضؽ الشلت الّرصم العلاري  الىىع  العىىان/املىكع الصىف

 2 م280حىالي 

إطافت إلى ألاحؼاء 

املشاعت واملشتركت 

 الغاحعت للشلت

مع حم اهتـاع 

 P2-17بمأوي عذد

S+4 

 ،E1-04شلت عذد 

 الؼابم ألاوال 

 .E العماعة   

 ػوابم جدذ ؤعطيت 02 مع عضص (R+6)" ؾيتي ؾىتر"بئكامت 

 . الؿّياعاثمسّخخت للمأور 

مالي
ّ

 .ؤعياهت، كغر مضيىت العلوم-املغكؼ العمغاوي الش

67491 

 جىوط

(الّغؾم ألام)  

صيتي صىتر 

1 
VI 

 2 م44،26حىالي 

و ألاحؼاء املشاعت 

واملشتركت الخابعت 

 للشلت

S+0 

 املغكب املعماعر والخجاعر ،ألاوال ، الؼابم  2103عضصشلت

 "صياع الحضائم"

 ؾوؾت- بمغس ى اللىؼاور 

 32764 

 صىصت 

 الغؾم ألام

 اللىؼاوي 

03 
VII 

 2 م114حىالي 

إطافت إلى ألاحؼاء 

املشاعت واملشتركت 

 الغاحعت للشلت

S+3 

 املجمع الؿكني والخجاعر 

 " إكامت ػعوق "

 جووـ-  بحي الخدغيغ

الؼابم  ،H 5شلت عذد 

  Hالثالث، عماعة 
 ػير مسجل

5زروق   

(مضىغ)  
VIII 



 2 م85حىالي 

إطافت إلى ألاحؼاء 

املشاعت واملشتركت 

 الغاحعت للشلت

S+2 

على ػغيم بجزث باللغر من 

ميضان -شغكت ؾباق الخيل 

 15كخغ الؿعيض وعلى بعض 

صكيلت من املخدف الوػني 

 بباعصو

 H 4شلت عضص 

4زروق  ػير مسجل  Hعماعة بالؼابم الثاوي،   IX 

 2م38حىالي 

إطافت إلى ألاحؼاء 

املشاعت واملشتركت 

 الغاحعت للشلت

S+1 
 "حي الحفخّيت" املجمع الؿكني ،ألاوال ، الؼابم 2 عضص شّلت

 جووـ-  ههج الجغابت 10

99784 

 جىوط
 X الجرابت

  صىصت- مضكً بحمام صىصت01عذد: 

املضاحت 

 املؼؼاة
 العىىان/ املىكع املكىهاث/ الىصف ألارضمضاحت 

الّرصم 

يالعلار  

إصم 

 العلار

 

 اللضؽ

 2 م59حىالي 

 

 2 م69 خوالي

 

 غغفت 01مؿكن يخكون من عضص 

هوم ومؼبش   غغف02حلوؽ وعضص 

 (patio)وغغفت اؾخدمام وبهو غحر مغؼي

 2 م10 حىالي 

خىبعل  ،  ههج 30عضص 

املضيىت العخيلت بدمام  

 15 على بعض ؾوؾت

صكيلت من املىؼلت 

 الؿياخيت

 ػير مسجل

 حىبعل 

1395 

XI 

 
 

 علاعيت"ؤو مباشغة بامللغ  حخماعي لشغكتwww.gammarth-immobiliere.tnيمكن إلاػالع على ألامثلت املوكعّيت للعلاع على الغابؽ 

 . ؤو بمكخبها بمضيىت ؾوؾت" كمغث

 . التي جدوال صون هلل امللكيتزاليت من الّغهون ؤو الخدّمالث موطوع ػلب العغوضيخّم الخفويذ في العلاعاث 

غوغ الّىموطجي وبىص إعالن ػلب العغوض
ّ

 .وجسظع إحغاءاث الخفويذ الجاعّيت لألخكام والبىوص الواعصة بكغاؽ الش

م البيع بالعلاعاث والبىاءاث واملىلوالث والخجهحزاث على الحالت التي هي عليها كما جلع معايىتها من كبل املشاعكحن
ّ
 ومؿدشاعيهم يخعل

 .وجدذ مؿؤوليتهم

ويضعى املهخمحن بؼلب العغوض إلى عبؽ الخلت بالجهاث إلاصاعّيت املدلّيت واملخالح الفىّيت املسخّخت، عىض  كخظاء وكبل املشاعكت، 

 . والفّىيتومن وطعيتها اللاهوهّيتإلى مؼيض الّخثبذ من صبغت املمخلكاث موطوع الّخفويذ 

 العلاعاث ػلب العغوض الحالي ػياعة ومعايىت  كؿؽ ؤو ؤكثر منيمكن لكل شخص ػبيعي ؤو معىور يغغب في املشاعكت في

وعض عن  ويخّم جدضيض الم.2022 جىان 20 ماي إلى 23 منوججغى الؼياعاث بمواعيض مؿبلت ػيلت الفترة املمخضة . املوطوعت للبيع

وبعض سحبها ملابل زالص مبلغ غحر كابل لالؾترحاع  ػبلا للشغوغ املدضصة بكغاؽ الشغوغ" علاعيت كمغث"ػغيم ػلب يلّضم إلى 

م إلى اللؿم املالي للشغكتا هلض(د100)دًىار  مائتكضعه 
ّ
زالال  ؤو بفغعها الكائن كبالت مفترق ؾهلوال ؾوؾت  ؤو بواؾؼت صك يؿل

. الخوكيذ إلاصاعر 

جغؾل العغوض في ظغوف مغللت ومسخومت عن ػغيم البريض مظمون الوصوال ؤو البريض الؿغيع ؤو جوصع مباشغة ملابل وصل في 

: ويدمل الظغف الخاعجي وحوبا الخىخيخاث الخاليت. مكخب الظبؽ لشغكت علاعيت كمغث  ؾخالم لضى
 

ت كمرث"شركت : املرصل إليه " علاٍر

 جىوط 1053ممر بحيرة املالوي عمارة الكرامت اللابظت طـاؾ البحيرة – ههج بحيرة أهاس ي : العىىان

 2022 لضىت03املشاركت في ػلب العروض عذد : املىطىع

" ال ًـتح مً كبل مصالح مكتب الظبؽ" 

بت من من  يخكوّن ملف العغض املظّمن بالظغف الخاعجي
ّ
 8واملىخوص عليها بالفخل " ح"إلى" ؤ"َحميع الوثائم إلاصاعيت واملاليت املغج

دًىار ألف  صبعىن  بمبلؽبما في طلك طمان املشاعكت ػبلا مللخظياث كغاؾاث الشغوغ واملدّضص حؼافيا  املخعلم بمدخوى العغوض



ضب (د 70.000)
ّ
 IVباليضبت لكّل كضؽ مً اللضؼين  (د30.000) دًىار   ألفووالوىن  III  الىIلكل كضؽ مً ألاكضاغ مً  ةبالي

ضبت لكل كضؽ مً ألاكضاغ مً  ( د10.000) دًىار عشرة آالؾ وVI لللضؽباليضبت  (20.000)و عشرون ألف دًىار  Vو
ّ
بالي

VII الى XI. 

ويعخمض زخم مكخب (.00ش15 )الثالثت بعذ السوالعلى الّضاعت  2022  جىان21 الثالواء  ليىمخّضص آزغ ؤحل للبوال العغوض 

 في هـط اليىم وجىعلذ جلضت ؿتح العروض العلىيت. الظبؽ لشغكت علاعيت كمغث كمغحع وخيض إلثباث جاعيش وصوال العغوض

بامللغ  حخماعي للشغكت بدظوع عضال جىفيظ والعاعطحن ؤو من يمثلهم  (30ش15 )بعذ السوال والىصف الثالثتالضاعت  على

. (مصحوبحن بئثباث هويت وبخوكيل)

 

. يوما بضايت من اليوم املوالي للخاعيش ألاكص ى املدضص للبوال العغوض (180 )وثماهون ويبلى املشاع ون ملؼمحن بعغوطهم ملّضة مائت 

ملؼيض إلاعشاصاث يغجى إلاجخاال باملخلحت الخجاعيت للشغكتؤو بفغعها الجهور الكائن كبالت مفترق ؾهلوال ؾوؾت على ألاعكام  

  ق.ع. (216.98.910.000+  216.73.369.037+ ,216.71.960.100+)


